
nak találta; legtöbbjüket a műszaki információk 
érdekelték, de a marketing- és pénzügyi informá
ciókat is szívesen fogadták; megnehezítette a 
szolgáltatások értékelését, hogy a vállalatok fele 
igen kevés ügyfélnek szállított termékeket; a si
keres szolgáltatás elengedhetetlen követelmé
nyének a gyors dokumentumszolgáltatást tartot
ták. A szerző néhány, a szolgáltatások fejleszté
sét célzó következtetést is közread.

(Autoref.)

Általános kérdések

94/063
ROGERS, Shelley L : Out of theory and into 
practice: supervising library employees = 
J.Acad.Librariansh. 19.vol. 1993. 3.no. 154-157.p.

A könyvtári dolgozók irányítása: eiméletmen- 
tes gyakorlati tanácsok

Munkahelyi légkör; Személyzet; Vezetés

A vezetésre kiváltképp érvényes, hogy a 
könyvtáros iskolákban szerzett elméleti ismere
tek nem elegendőek ahhoz, hogy valaki a gya
korlatban is jó vezető legyen. Ezért a szerző -  
saját tapasztalatai alapján -  gyakorlati szem
pontból tekinti át a legfontosabb vezetési elveket 
és tudnivalókat.

Vezetési stílus. Vegyük figyelembe, hogy a 
könyvtárvezetés személyekre irányul, s nem el
vekkel foglalkozik. Gondoljuk át, hogy pl. egy 
egyetemi könyvtár környezete mennyiben külön
bözik egy vállalati környezettől, ahol a profitszer
zés az elsőrendű szempont. Mindenek előtt

ismerjük meg a könyvtárunk, ill. a fenntartó in
tézmény szervezeti felépítését, céljait, személy
zeti politikáját stb., s bármilyen vezetési stílust 
részesítünk előnyben, ezt igazítsuk hozzá a 
munkahelyi környezet elvárásaihoz.

Munkavégzési elvárások. A beosztottaktól el
várt munkateljesítmény mértékét beszéljük meg 
a főnökünkkel, majd a beosztottainkkal. Ez ne le
gyen sem lényegesen magasabb, sem alacso
nyabb annál, mint amilyent a főnök valószínűleg 
jóváhagy, s amilyen a környező könyvtárakban 
már kialakult. Túl alacsony, illetve túl magas 
mércénk miatt ne legyünk sem olyan vezetők, 
akikkel mindenki szívesen dolgozna, sem olya
nok, akiktől mindenki menekül -  a hozzáértő, 
szorgalmas és becsületes dolgozókat kell meg
nyernünk.

Példamutatás. Beosztottaink elismerését a 
saját magunkkal szemben állított magas mércé
vel kell elnyernünk. Ismerjük be hibáinkat is. Be- 
osztottainktól ne várjuk el, hogy ők is a mi szín
vonalunk szerint teljesítsenek, de mi igyekez
zünk mindenki munkáját legalább elemi szinten 
megtanulni.

Ne legyünk szőrszálhasogatók! Engedjük ér
vényesülni a beosztottak munkavégzési mód
szereit. Ne szóljunk bele akkor sem, ha a mi 
módszerünkkel valamit -  lényegtelen mértékben 
-  hatékonyabban lehetne elvégezni.

Megfelelő tájékoztatás. A beosztottakat érintő 
összes információt közölni kell velük, körlevelek, 
ill. értekezletek formájában. A körlevél kézhezvé- 
teli sorrendjén mindig változtassunk, hogy senki 
se érezze, hogy ő mindig utoljára tud meg min
dent. Munkaértekezleteket havonta célszerű 
összehívni.

Dicséret, ill. bírálat. Elégedettségünket min
dig közüljük a dolgozókkal, de csak az őszinte 
dicséretnek van értéke. A beosztottak megbírálá- 
sától sok vezető fél, pedig ez elengedhetetlen. 
Ennek szabályai: nyíltan közüljük a tényeket, 
miután alaposan megismertük a helyzetet és a 
körülményeket; ne vádlóan szóljunk, mert akkor 
az illető védekezni kényszerül, s a bírálatunk 
nem lesz hatékony; beszéljünk nyugodtan és ha
tározottan, s ne a múltban elkövetett hibákra, ha
nem a jövőbeli elvárásokra helyezzük a hang
súlyt.

Meghallgatási készenlét. Mindig álljunk a be
osztottaink rendelkezésére kérdéseik és problé
máik meghallgatására, s a megfelelő segítség 
nyújtására.
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Hűség és támogatás. A főnökünket mindig jó 
színben tüntessük fel a beosztottak előtt, soha 
ne kritizáljuk őket sem nyíltan, sem magánbe
szélgetésben. Ugyanakkor legyünk beosztottaink 
legerősebb támogatói a vezetés felé. Két sza
bály: soha se pletykáljunk; kezeljük bizalmasan a 
dolgozók magánéletére vonatkozó ismeretein
ket.

Távollét-adminisztráció. Gondoskodjunk róla, 
hogy főnökünk, illetve beosztottaink tudjanak 
róla, hogy éppen hol tartózkodunk. Ez a maga
tartás ösztönző lehet beosztottaink számára is, 
hogy ők is előre értesítsenek bennünket az ő tá
vollétükről, ill. tartózkodási helyükről.

(Novák István)

Lásd még 18

Pénzügyi és gazdasági kérdések

94/064
REICHELT, Klaus: Zwölf Thesen gegen die 
Einführung von Benutzergebühren = Buch Bibi. 
45.VOI. 1993. 9.no. 778-781 .p.

Tizenkét tézis a használati díjak bevezetése 
ellen

Könyvtárhasználati dij

Gazdasági szempontok:
1. A használati díjak bevezetése a könyv

tárhasználat visszaesését vonja maga után. Vál
tozatlan ráfordítást feltételezve (munkabér, állo
mánygyarapítás stb.) növekszik az egy kölcsön
zésre jutó kiadás.

2. A díjak adminisztrációja munkatöbbletet je
lent és a személyzet növelését kívánja meg.

3. A használati díj bevezetése a „családi 
kölcsönzést” eredményezi. Ennek visszásságai 
csak a kölcsönzött dokumentumonként történő 
díjszedéssel lennének teljesen kiküszöbölhetők, 
ami viszont tovább növelné az adminisztrációs 
munkaráfordítást és munkaerő-szükségletet.

A dokumentumonként való kölcsönzési díj 
bevezetése (1 DM/dokumentum) 1992-ben Rott- 
weilben a forgalom 34%-os visszaesését ered
ményezte.

4. A jelenleg kidolgozás alatt álló bérleti és 
kölcsönzési jogszabály-tervezet csak az ingye
nes kölcsönzést fogadja el illetékmentesnek. Ha 
a könyvtári kölcsönzési díjak illetékkötelesek 
lesznek, ez csökkenti a könyvtár bevételét és 
növeli az adminisztráció munkaigényét.

5. Elfogadható az a törekvés, hogy a könyv
tári kiadások 2,8%-át a könyvtár által beszedett 
díjakból kell fedezni, azonban ezt az összeget 
nem a kölcsönzési díjak bevezetésével, hanem 
a késedelmi díjak emelésével keil biztosítani.

Társadalompolitikai szempontok:
6. Művelődéspolitikai közhely az olvasás és a 

könyv veszélyeztetett helyzete a video és a szá
mítógépes játékok korában. Az iskola mellett a 
közkönyvtárak tehetnek legtöbbet a könyvkultúra 
érdekében. A kölcsönzési díj bevezetése éppen 
a videónak kiszolgáltatott gyerekeknek a könyv
tárba vezető útját vágná el.

7. Az ingyenes könyvtárhasználat a művelő
dési esélyegyenlőség megvalósításának megha
tározó tényezője. A díj bevezetése a szociálisan 
hátrányos helyzetű rétegek elé emelne akadá
lyokat.

8. Az egyetemi, főiskolai, kutatóintézeti 
könyvtárak használata ingyenes. Ha a tanulók 
és a kutatók számára természetes követelmény 
az információ forrásaihoz való ingyenes hozzáju
tás, milyen alapon zárjuk ki ebbői az átlagpolgá
rokat? Ez a társadalom két részre (műveltekre 
és műveletlenekre) való szakadását mozdítaná 
elő.

9. Most, mikor a különféle adók emelése mi
att igen nagy a szociális elégedetlenség, előse
gítené a társadalmi megbékélést, ha a könyvtár 
hagyományosan ingyenes intézmény maradna.

Könyvtári szempontok:
10. A könyvtárhasználati díj bevezetése mind 

a használók, mind a kölcsönzések számában 
drasztikus visszaesést eredményez. 1983-ban 
137 könyvtár jelentősen emelte díjait. Ezek62%- 
ában az új beiratkozok ill. a látogatók száma át
lagosan 30%-kal csökkent, 83%-ban a kölcsön
zések száma átlagosan 18%-kal esett vissza.

11. A csökkenő könyvtárhasználat mellett ke
vésbé használódnak el a könyvek, lassul az állo
mány felfrissítésének üteme, öregszik a könyv- 
állomány, a könyvtár veszít vonzó jellegéből.

12. Ha a látogatónak a könyvtárhasználatért 
fizetnie kell, nem fog beletörődni a keresett
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könyv hiányába. Ezért, hogy a könyvtárat felke
resők egyáltalán befizessék a használói díjat, a 
könyvtárnak jelentősen növelnie kell a keresett 
bestsellerek választékát.

(Katsányi Sándor)

94/065
SMITH, Wendy: Fee-based services: are they 
worth it? = Libr.J. 118.vol. 1993. 11.no. 40-43.p.

Kifizetődő-e térítéses szolgáltatásokat beve
zetni?

Hatékonyság; Térítéses szolgáltatás

A térítés kontra ingyenesség kérdése több 
évtizede foglalkoztatja a könyvtáros-társadalmat.

Az amerikai Városi Könyvtárak Tanácsa (Ur
ban Libraries Council) által 1993 tavaszán vég
zett felmérés szerint a 49 válaszadó könyvtár 
kétharmada határozottan kiállt azon álláspontja 
mellett, hogy semmilyen körülmények között 
nem hajlandó újabb térítési díjak bevezetésére.

Napjainkban sok könyvtár nyújt térítéses 
szolgáltatásokat, különösen a nem törzsolvasók 
speciális igényeinek kielégítésére. A szerző két 
könyvtár tapasztalataira támaszkodva mutatja be 
az amerikai gyakorlat jellemzőit. Mindkettő -  
County of Los Angeles Public Library (CoLAPL) 
és George Washington University’s Gelman Li
brary Information Service (GLIS) -  tagja a FIS
CAL egyesületnek, amely a térítéses információs 
szolgáltatásokat nyújtó felsőoktatási könyv
tárakat tömöríti.

A térítéses szolgáltatások mellett szól, hogy 
speciális felhasználói körök számára az informá
cióhoz való hozzáférés létkérdés, ezért készsé
gesen áldoznak a gyors és szakszerű, személy
re szabott tájékoztatásra. így gyakorlatilag kivált
ságos helyzetben vannak a könyvtárban a 
fizetők. A térítéses szolgáltatásokat rendszerint 
az alapszolgáltatásoktól elkülönítve végzik, de 
az anyaintézményre nagymértékben támaszkod
nak, gyakran megnehezítve az alapfeladatok el
látását. A díjakból befolyó összegek általában 
nem fedezik a könyvtár tényleges költségeit 
ezen speciális szolgáltatások esetében.

Új jelenség az amerikai közművelődési 
könyvtárak egy részében, hogy az előjegyzésért 
is fizetni kell, míg korábban csak a késedelmi díj,

a fénymásolás és esetenként a videokölcsönzés 
tartozott e körbe.

A legelfogadottabb és legkönnyebben beve
zethető a könyvtárakban az online keresés költ
ségeinek az áthárítása a használókra. Egyre in
kább terjed az érmével működő nyomtató a CD- 
ROM leolvasó mellett.

Annak ellenére, hogy a szakmai viták dacára a 
könyvtárak egy része megpróbálja speciális szolgál
tatásainak költségeit a használókra terhelni, min
denki számára nyilvánvaló, hogy ezen térítési díjak 
nem oldják meg a könyvtárak pénzügyi problémáit.

(Pappné Farkas Klára)

94/066
SANDY, John H.: The complexities of serials 
costs resist a supply-side solution = Am.Libr. 
24.VOI. 1993. 7.no. 664.p.

Megoldható-e a magas folyóiratárak problé
mája a „term elői”  oldalról? Válasz Bert 
Boyce javaslatára

Előzményét lásd: 92/275

Folyóiratárak; Folyóiratkiadás; Hatékonyság

Boyce az ismeretek előállításának vertikális 
integrációját fejtette ki, ami legalábbis kétséges 
kimenetelű. Az ipari gyakorlat azt mutatja, hogy a 
nem feltétlenül az a leggazdaságosabb megol
dás, ha a nyersanyagtól a késztermékig minden 
egy kézben van. Az iparban is megjelennek 
egyébként a termékek árában a feldolgozási és 
forgalmazási költségek.

Az online adatbázisokhoz kapcsolódó térítés
ből kiindulva feltételezhető, hogy az elektronikus 
folyóiratok előállításának, használatának és ter
jesztésének teljes költségei nem lennének kiseb
bek a nyomtatott folyóiratokéinál. Nem lenne to
vábbá tisztességes üzleti eljárás, ha az oktatási 
intézmények a tudományos folyóiratok kiadását 
átvéve kiszorítanák a kereskedelmi kiadókat.

A folyóiratok számának javasolt csökkentése 
a tudományos kommunikáció céljának antitézise. 
A tudományos írások célja nem a haszonszer
zés, hanem a kommunikáció.

Ha felsőoktatási konzorciumok adnák ki a tu
dományos folyóiratokat, különböző problémák 
merülnének fel:
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-  nem biztos, hogy a konzorciumok hozzájá
rulnának az elektronikus folyóiratok ingyenes 
használatához,

-  kétséges a felsőoktatási intézmények szer
zői joga, mivel közpénzekből tartják fenn őket.

-  a legtöbb oktató elutasítaná azt a kikötést, 
hogy csak saját konzorciumánál publikálhat.

A konzorcium-javaslat megfeledkezik a nem 
kereskedelmi folyóirat-kiadókról (pl. tudományos 
társaságokról) is. Ezek árai kb. azonosak a ke
reskedelmi kiadókéival, és valószínűtlen, hogy 
feladnák a tudományos kommunikációban betöl
tött történelmi szerepüket.

Hogy javítanák-e egyáltalán az elektronikus 
folyóiratok a tudományos kommunikációt? A 
szükséges infrastruktúra nem olyan széles kör
ben hozzáférhető, mint sokan gondolják. Egyéb 
problémák is felmerülnek a távközléssel (pl. ké
pek átvitele) és az archiválással kapcsolatban.

Korán lenne még lemondani a kereskedelmi 
kiadókról. A tudományos folyóiratok elektronikus 
kiadása és terjesztése elkövetkezik majd, de 
nem azért és úgy, ahogy azt Boyce javasolja. 
Mindenesetre a kérdés felvetése haszonnal is 
járhat, mert arra ösztönözheti a kereskedelmi cé
geket, hogy vizsgálják felül kiadási tevékenysé
gük gazdaságosságát.

(Hegyközi Ilona)

Lásd még 23, 25, 27, 32

Gépesítési kérdések

94/067
SMITH, Kitty: Toward the new millennium: the 
human side if library automation = Inf.Technol.Libr. 
12.VOI. 1993. 2.no. 209-216.p. Bibliogr. 32 tétel.

A könyvtárautomatizálás emberi oldala -  egy 
eltérő megközelítés

Ember-gép kapcsolat; Munkapszichológia; Szá
mítógépesítés

A jelen cikk célja az, hogy egyéni és szerve
zeti „fogadtatási” szempontból vizsgálja felül az 
ember-gép kapcsolatok néhány emberi tényező
jét, különösen a könyvtárautomatizálás vonatko

zásában. Nem az ergonómiai és az ún. „emberi 
tényezőre” irányuló kutatási eredményeket hang
súlyozza, hanem arra koncentrál, hogy a gépi 
rendszerek sikeressége szempontjából mennyire 
fontosak a gépesítésre vonatkozó egyéni, társa
dalmi és szervezeti reagálások. A szerző reméli, 
hogy a cikk nemcsak a könyvtárvezetők s a gépi 
termékekkel, rendszerekkel és szolgáltatásokkal 
foglalkozó szakemberek számára szolgál gondo
latébresztő ismeretekkel, hanem azon olvasók 
számára is, akik jobban meg szeretnék érteni az 
automatizálás szerepét s a könyvtárra mint egy 
hagyományosan emberi intézményre gyakorolt 
hatását.

(Autoref.)

Személyzet

94/068
ELKIN. Judith -  NANKIVELL, Clare: Wastage 
within the library and information profession: a 
report = J.Librariansh.Inf.Sci. 24.vol. 1992. 2.no. 
71-77.p.

A fiatal diplomások elvándorlása a könyvtári
tájékoztatási pályáról: kutatási jelentés

Könyvtáros-utánpótlás; Könyvtárosi hivatás; 
Munkabér, alkalmazás

A Birmingham Polytechnic egyik kutatócso
portja a frissen végzett brit könyvtárosoknak és 
információs szakembereknek a diplomaszerzés 
utáni pályafutását vizsgálta. Kiderült, hogy a 90- 
es években a szakma egyik komoly problémája 
az ún. „elpazarlódás” (wastage). Ezalatt azoknak 
a diplomás könyvtárosoknak és informatikusok
nak az elvesztését értik, akik nem sokkal a diplo
ma megszerzése után elhagyják a szakmát. 
Nagy-Britanniában a diplomás könyvtárosok 
igen tetemes hányada (20%) hagyta el hivatását 
a diplomaszerzést követő három éven belül. A 
munkacsoport 1988-ban, 1989-ben és 1991-ben 
kérdőíves felméréseket végzett e probléma okai
nak kikutatására.

A három felmérésben -  átlagban -  500 sze
mély vett részt. A nem könyvtári területen lévő
ket három csoportba osztották: más szakmában
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dolgozók, munkát keresők, és olyanok, akik 
nincsenek állásban, de nem is keresnek munkát. 
Az első csoportnál azt vizsgálták, hogy éppen 
mivel foglalkoznak (a legtöbb tanári pályára 
ment, majd a számítástechnikusok következtek) 
és mik a további terveik (84% nem szándékozik 
visszamenni a szakmába, 16% visszamenne).

A munkát keresőknél az derült ki, hogy a leg
nehezebb munkát kapni Észak-Angliában és 
Skóciában. Hogy miért nem kapnak munkát, azt 
-  a munkalehetőség hiányán kívül -  néhányan 
az igényeknél magasabb koruknak, mások 
egészségi állapotuknak, mások kiskorú gyerme
keiknek tulajdonították.

Ami a harmadik csoportot illeti, ezek leg
többje 1988-ban és 1989-ben valamilyen más te
rületen folytatott tanulmányokat, de 1991-ben 
már a gyermekét otthon nevelő édesanya volt a 
legtöbb közöttük.

1991-ben az eredeti képzettségüknek megfe
lelően elhelyezkedett diplomásokat is megkér
dezték, hogy mik a további terveik a szakmai pá
lyafutásukkal kapcsolatban. Szomorú, hogy 20% 
úgy nyilatkozott, hogy öt éven belül a könyvtárosi 
pályán kívül szeretné látni magát. Indokaik kö
zött első helyen állt az alacsony fizetés, majd a 
szakma kedvezőtlen megítélése és a rossz elő
meneteli kilátások következtek.

A szerzők következtetésként két fontos teen
dőre hívják fel a figyelmet:

-  az oktatásban növelni kell az új diplomások 
szakmai ismereteit és lelkesedését;

-  meg kell emelni a szakma fizetéseit, javítani 
kell karrier-lehetőségein, s meg kell változtatni a 
rendelkezésre álló munkakörök számát és jelle
gét.

Ha ezek a változások elmaradnak, ennek ka
tasztrofális következményei lehetnek a könyv
táros, ill. informácós szakma számára.

(Novák István)

94/069
MIKSIKOVÁ, Éva: Situácie psychickej zát’aze 
kniznicno-informacnych pracovníkov = Kn.lnf. 
25.roc. 1993. 8-9.no. 357-361.p. Bibliogr. 8 tétel.

Rés. angol, német és orosz nyelven.

A könyvtárosok és információs dolgozók 
pszichológiai megterhelésének szituációi

Munkapszichológia

Selye professzor stressz-elmélete -  termé
szetesen -  a könyvtár- és tájékoztatásügyi terü
leten is számos vizsgálatot ösztönzött. Nyugaton 
-  mondhatni -  szinte divat lett a könyvtári-tájé
koztatási stresszhelyzetek felderítése. Csehszlo
vákiában erre korábban nem fordítottak figyel
met.

Most a szerző egy 31 válaszból álló mintán 
(eredetileg 50 kérdőívet küldött szét, túlnyomóan 
közművelődési könyvtárosoknak) próbálkozik a 
helyzet szondázásával. A 10 kérdést tartalmazó 
kérdőíven ötre nem érkezett értékelhető válasz, 
ami a nem eléggé körültekintő, illetve könnyen 
félreérthető instrukcióból következik.

Nem különösebben újszerű a válaszadók 
„megszavazta” foglalkozási „toplista” (orvos, au
tóbuszsofőr, pedagógus, könyvtáros, kutató, ela
dó, tisztviselő, építőmunkás, szabó), annál érde
kesebb viszont a stresszhelyzetet kiváltó jelen
ségek rangsora (a könyvtár elégtelen társadalmi 
elismertsége, rossz irányítás, kedvezőtlen mun
kafeltételek, túlzó igények az olvasó részéről, 
unalmas, folyton-folyvást ismétlődő munkame
net, a kollektívában végzett munka, ismeretlen 
emberekkel való érintkezés, automatizálás, a 
munkával való túlterhelés, az elégtelen szakmai 
felkészültség érzete).

A kérdésre, hogy a fenti kiváltó okok közül 
melyiket lehet a legkönnyebben kiküszöbölni, a 
következő rangsor alakult ki: az elégtelen szak
mai felkészültség érzetét, a munkával való túlter
helést, a rossz irányítást, az ismeretlen emberek
kel való érintkezést, az unalmas munkamenetet, 
az automatizálást, a kedvezőtlen munkafeltétele
ket, a könyvtárossal szembeni túlzó követelmé
nyeket, a könyvtár elégtelen társadalmi elismert
ségét.

A legnehezebben kiküszöbölhető okokból az 
alábbi rangsor állt össze: a könyvtár elégtelen 
társadalmi elismertsége, rossz munkaszobák, 
rossz irányítás, kollektívában való munka, unal
mas munkamenet, túlzott megterhelés, ismeret
len emberekkel való érintkezés, automatizálás, 
elégtelen szakmai felkészültség érzete, túlzott 
olvasói követelmények.
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A leginkább megterhelő álláshelyek: olvasó
szolgálatos, kölcsönző, katalogizáló, bibliográ
fus, fordító.

És a végkövetkeztetés: „a megterhelés, a 
stressz a könyvtári munkahelyen is olyan reális 
tényező, amellyel a vezető munkatársaknak szá
molniuk kell. Kiküszöböléséhez különféle eszkö
zök és ajánlások állnak rendelkezésre. Ezeket 
olyan munkacsoportokban kell elemezni, ame
lyekben pszichológus szakemberek is részt 
vesznek, hogy feltáruljanak a szélesebb össze
függések.

(Futala Tibor)

94/070
SMITH, Angela: Job hunting in the 90’s = Aslib 
Inf. 21.VOI. 1993. 7/8.no. 284-285.p.

Álláskeresés a 90-es években -  néhány jó ta 
nács

Munkabér, alkalmazás

Milyen a könyvtárosi munkaerőpiac a 90-es 
években? Az Aslib állásközvetítő osztályának ve
zetője egy rövid cikkben ismerteti a brit helyzet
képet, s tanácsokkal látja el a pályázókat. Min
denek előtt leszögezi, hogy a munkaerőpiac Jó
sága” a gazdasági helyzeten kívül a pályázó 
technikai jártasságától, kommunikációs készsé
gétől, motivációjától, lelkesedésétől és elszánt
ságától függ. Ami a fizetéseket illeti, ma már 
nem lehet évi 3-4000 font többletfizetéssel állást 
változtatni, mint a 80-as években; mindössze 5- 
10% többletre lehet számítani. Emiatt sok könyv
táros szeretne az iparban elhelyezkedni, de ez 
igen nehéz, mert az ipari vezetők szívesebben 
választanak az illető területen jártas szakem
bereket az információs munkakörökbe, mint volt 
könyvtárosokat, akiket előbb ki kell képezniük.

Az információs világra egyre inkább jellemző 
az automatizálás, ezért lassan követelménnyé 
válik, hogy a könyvtáros értsen az online infor
mációkereséshez, az integrált könyvtári rend
szerekhez, a CD-ROM-hoz és az adatbázisépí
téshez. Ezért nagyon ajánlható a könyvtárosok 
továbbképzése ezekre a jártasságokra -  maga 
az Aslib is szervez ilyen tanfolyamokat.

A szerző szerint igen fontos a jó benyomást 
keltő önéletrajz, ezért felsorolja, hogy szerinte

melyek egy eséllyel induló CV alapvető követel
ményei. Mivel úgy gondoljuk, hogy ezeket a ha
zai könyvtárosoknak sem árt tudni, az alábbiak
ban rövidítés nélkül közreadjuk őket:

1. Az önéletrajz világosan elkülönített fejeze
teket tartalmazzon, amelyek közül „kötelezőek” a 
személyi adatok, a képzettség, a jártasságok és 
a korábbi munkahelyek.

2. Ne legyen több 2-3 oldalnál; maximum 
négy, ha sok a korábbi munkahely.

3. A képzés állomásait időrendben adjuk meg, 
a munkahelyeket pedig fordított időrendben.

4. A munkáltató számára a legfontosabb a 
pályázó jelenlegi tevékenysége, ezért erre érde
mes koncentrálni.

5. Ne legyenek „hézagok” az önéletrajzban: a 
munkanélküliséget, betegséget, utazást stb. is 
tüntessük fel.

6. Ne túlozzuk ei jártasságainkat és érdeklő
désünket, mert előfordulhat, hogy a felvételi be
szélgetés vezetője tud kínaiul, vagy ért a szikla- 
mászáshoz.

7. Bármilyen munkatapasztalat jobb a semmi
nél: ha pl. fagylaltot árultál valamelyik strandon, 
ezt se hallgasd ei.

8. Kerüld a hosszú bekezdéseket -  csak a lé
nyeges pontok szerepeljenek, „feltupírozás” nélkül.

9. Az életrajzban nem szükséges referenciá
kat megadni -  ez ráér a felvételi beszélgetés 
után.

10. Szigorú „nem”-ek: kézírás, színes papír, 
régi írógép -  kizárólag szövegszerkesztő vagy 
gépi kiadványelőállító programot használjunk.

(Novák István)

Módszertani irányítás

94/071
HEYDE, Konrad: Dienstleistungen von Fachstellen 
= Bibliotheksdienst. 27.vol. 1993. 7.no.
1025-1029.p. Bibiiogr.

A német módszertani központok szolgáltatásai

Módszertani központ; Szolgáltatások

A német könyvtári ellátóhelyek (Fachstelle) 
feladata azoknak a kisebb könyvtáraknak a
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szakmai támogatása, melyek önállóan nem ké
pesek tevékenységük ellátására. Munkakörükbe 
tartozik pl. a könyvek és a dokumentumok 
könyvtári feldolgozása, könyvtárközi kölcsönzé
sek lebonyolítása, segítség nyújtása rendezvé
nyekhez stb.

Hogyan kapcsolódnak az ellátóhelyek a né
met könyvtárügy általános fejlődési .irányához? 
Tevékenységük alapvető ellentmondása, hogy 
egyrészt ők is a könyvtárak fejlesztésén munkál
kodnak, és e cél érdekében sokoldalú koncep
cionális munkát is végeznek, másrészt azonban 
számos szolgáltatásuk ezt a célt nem segíti elő, 
sőt hátráltatja, mert a jelenlegi helyzetet konzer
válja. A könyvtáraknak nyújtott segítség csak ak
kor jár igazán haszonnal, ha az önálló tevékeny
ség kialakításával is együtt jár. Pl. helyes, ha az 
ellátóhelyek eljuttatják a kis könyvtárakhoz a 
közhasznú tájékoztatás érdekében a központi 
(münsteri) brossuraszoigáltatás dokumentumait, 
de arra kell törekedniük, hogy az ellátás megfe
lelő szervezeti formáinak kiépítésével idővel le
hetővé tegyék e könyvtárak számára a közvetlen 
beszerzést is, s így saját mechanikus szolgálta
tásaikat fokozatosan felszámolják. Általában az 
a cél, hogy az ellátóhelyek elsősorban az új szol
gáltatásokat közvetítsék, innovációs jelleggel.

Gazdasági szempontok miatt az ellátóhelyek
nek arra kell törekedniük, hogy a regionális 
könyvtári együttműködési csoportokból olcsón 
beszerezhető szolgáltatásokat ott szerezzék be. 
Sőt, a meglevőkön kívül is hozzanak létre más 
könyvtári intézményekkel együttműködve olyan 
szervezeti formákat, melyek a könyvtárak szá
mára lehetővé teszik az ellátóhelyek kikapcsolá
sával a szolgáltatáshoz való közvetlen hozzáfé
rést is. Fontos cél, hogy az ellátóhelyeken jelen
leg rutinmunkákkal lekötött könyvtárosok nagy 
része felszabaduljon a fejlesztési munkák javára.

(Katsányi Sándor)

Marketing

94/072
KLUEV, V.K.: Marketingovaá podgotovka 
menedzerov bibliotecnogo dela = Naucn.Teh. 
Bibi. 1993. 3.no. 26-35.p.

A könyvtárügyi menedzserek felkészítése 
marketing ismeretekre

Marketing; Vezetőképzés

A moszkvai Kulturális Intézet könyvtárosi 
tanszékén az 1992/93-as tanévtől új szakot indí
tottak „könyvtárügyi menedzsment” elnevezés
sel.

Az első csoportba a középfokú könyv- 
tárosvégzettségge! vagy könyvtárosi gyakorlattal 
rendelkezők kerülhettek be. A tanulmányi ciklus 
V-Vi. szemeszterében, összesen 67 óra kereté
ben folyó képzés mind elméleti, mind gyakorlati 
szempontból a könyvtárügy olyan hivatásos 
menedzsereit szeretné kiművelni, akik a könyv
tárvezetés és irányítás magasszintű követelmé
nyeinek megfelelnek. A tanterv készítői a könyv
tári folyamatok irányításán kívül alapos felkészí
tést ígérnek a könyvtár innovatív-módszertani 
tevékenységére, a könyvtári szolgáltatások gaz
dasági szempontjaira, s a könyvtári marketing 
problémáinak megismerésére vonatkozóan.

A tanterv szerint az alapképzésbe tartozó tár
gyak a következő ismeretekre irányulnak: a fel
használói igények megismerése, felkeltése, 
prognosztizálása, az információközvetítés opti
mális és racionális formáinak kiválasztása egyes 
felhasználók és csoportok részére, a könyvtári
információs szolgáltatások minőségének, társa
dalmi-gazdasági hatékonyságának a növelése.

A könyvtári marketing oktatása nem nélkülöz
heti az olyan tárgyak ismeretét, mint a „Tudo
mányszervezés”, a „Társadalmi-kulturális szféra 
menedzsmentje”, a „Könyvtári szolgáltatások”. 
Párhuzamos diszciplínaként tanulják a gazdasá
gi jellegű tantárgyakat, például „Gazdasági elmé
letek alapjai”, ,A könyvtárügy gazdaságtana” és 
„Könytári menedzsment”. A képzés formailag há
rom tematikai blokkból áll. Az előadások (29 óra) 
és szemináriumi foglalkozások (8 óra) számához 
arányosan 30 órás gyakorlatot terveznek, mely
nek keretében szerepel modellezés, szituációs 
gyakorlatok, s a moszkvai területhez tartozó 
könyvtárak látogatása.

A kurzus tematikai gerincét képezi a marke
ting elmélete a könyvtárvezetésben, a könyvtári 
marketing társadalmi-gazdasági céljainak meg
határozásában, a marketing programok sajátos
ságai és könyvtári realizálásai. A könyvtári-infor
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mációs piac komplex vizsgálata során elemzik a 
makro- és mikromarketing különböző szintjeit, 
valamint a könyvtári-információs szolgáltatások 
iránti potenciális igény feltárását és tervezését.

A könyvtárlátogatások során a hallgatók a 
gyakorlatban ismerkednek meg a különböző tí
pusú könyvtárak lehetséges szolgáltatásainak ki
választásával és azok árképzésével. A könyvtári 
reklám módszerei, a könyvtárról kialakított köz
vélemény befolyásolása s más módszerek elsa
játítása is a gyakorlat része lesz. Moszkva városi 
és szakkönyvtárainak látogatását követően az 
ajánlott szakirodalom segítségével összehason
lító szemlékben kell értékelni a látottakat.

A könyvtári marketing külföldi tapasztalatai
nak áttekintésére a harmadik blokkban kerül sor. 
Itt a marketing módszereinek széles körű megis
mertetésére törekszenek. Egyebek között tanul
mányozzák a könyvtári szolgáltatások szintjének 
megállapítására alkalmazott telefonos közvéle
ménykutatás formáit, a reklámtájékoztatók készí
tését, sajtókonferencia tartását stb. A hasznosít
ható tapasztalatok hazai megvalósítását igye
keznek megtervezni, elősegíteni.

Az újító szándék továbbterjedését jelenti, 
hogy az 1992/93-as tanévben már a középszintű 
szakoktatásban is szerepel -  kísérleti tárgyként 
-  a „Könyvtári marketing” és a „Központosított 
könyvtári hálózatok irányítása” elnevezésű tárgy, 
igaz, rövidített (34 órás) programban.

(Bíró Júlia)

94/073
SÓJKA, Jan: Srodki masowego przekazu 
nosnikami promocji bibliotecznej = Bibliotekarz. 
1993. 6.no. 9-14.p.

A tömegtájékoztatási eszközök mint a könyv
tárpropaganda hordozói

Könyvtárpropaganda; Marketing; Tömegkommu
nikáció

A szerző a „promóció” fogalmát a marketing 
szempontjából értelmezi és tárgyalja. Eszerint a 
promóció nem más, mint azon eszközök és tevé
kenységek összessége, amelyek figyelemfelkel

tő funkciót látnak el a könyvtár és környezete kö
zötti kommunikációs rendszerben, illetve azt 
szolgálják, hogy a könyvtár által ellátott funkció
kat elfogadtassák a környezettel.

A szóban forgó eszköz- és tevékenységtár 
vagy közvetlenül a könyvtárhasználókra kíván 
hatni (publicitás, public relations, reklám), vagy a 
könyvtár által kínált termékekre hívja fel a figyel
met (személyes promóció, fizetett promóció).

A továbbiakban a szerző az egyes tömegköz
lési eszközöket aszerint ismerteti a könyvtári 
promócióra való alkalmasságuk szempontjából, 
hogy mennyire „hozzáférhetőek” a különféle tí
pusú és nagyságú könyvtárak számára, mennyi
be kerül igénybevételük, illetve milyen könyvtári 
esemény, szolgáltatás bemutatására lehet őket 
kényelmesen és hatékonyan felhasználni.

A könyvtári promócióhordozók közül mind
máig a leghagyományosabb, legközkedveltebb 
és leginkább igénybe vehető a sajtó. Szinte 
nincs is olyan promóciós feladat, amelynek el
végzésére nem volna alkalmas. Még a kisebb 
könyvtárak is élhetnek vele. Nem utolsó körül
mény, hogy a sajtó maga is keresi a könyvtárak 
kegyeit, hisz minéi több könyvtárban szeretné 
magát „reprezentálni”, aminek érdekében még 
anyagi áldozatokra is hajlamos (mutatványszá
mok küldése, hosszabb idejű ingyenes küldés 
stb.). Remélhetőleg a lengyel sajtószokásokban 
ma uralkodó vadkapitalista állapotok nem tarta
nak sokáig, s visszatér a sajtó és a könyvtárak 
szívélyes viszonya.

A sajtóhoz képest sokkal korlátozottabb lehe
tőségei vannak a könyvtári promócióra (fontos
sági sorrendben haladva) a rádiónak, a televízió
nak, a mozifilmnek (ez utóbbi jelentősége az el
múlt évtizedben különösen összezsugorodott, 
nem utolsósorban a televízió, majd -  és főleg -  
a videó miatt). Ennek ellenére, ahol erre lehető
ség van (elsősorban a városokban, azaz az 
adók székhelyén, valamint a kábeltelevíziók kö
rében) mindhárom média kínálatával és igénybe
vételével élni lehet és kell.

Külön kell említeni a videófilmet: ez az 
eszköz előbb-utóbb a sajtó promóciós fontossá
gát is megközelítheti (pl. a könyvtáron belüli sok
féle tájékoztatási alkalmazás, illetve a videóköl
csönzésben történő mellékes hasznosítás révén).

A jövő promóciós eszköze valószínűleg a 
kompakt film lesz.

(Futala Tibor)
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